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Efní: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum,

Samtökum iðnaðarins hafa borist tíl umsagnar ofangreind þingsályktunartillaga. Samtökin þakka fyrir 
að fá tækifæri til að gera athugasemdir við tillöguna og skila hér sameiginlegri umsögn með 
Samtökum íslenskra líftæknifyrirtækja (SÍL). Samtökin leggjast gegn því að þingsályktunartillagan sé 
samþykkt.

Erfðabreytingar plantna fengnar fram með erfðatækni eru ekki smitandi, þær eru ekki þrávirkar, 
safnast ekki upp í náttúrunni, og hegða sér ekki frábrugðið erfðabreytingum sem fengnar eru fram 
með efnum, geislun, víxíun eða af öðrum náttúrulegum völdum, sem gefið hafa af sér grænmeti og 
ávexti samtímans sem neytendum standa daglega tii boða.

Að banna útiræktun erfðabreyttra lífvera leggur hindranir fyrir rannsóknarstarf á íslandi og kynbætur 
sem kunna að reynast nauðsynlegar til að verjast áhrifum loftslagsbreytinga og til að auka 
matvæiaöryggi. Slfkt bann myndi einnig hindra frekari uppbyggingu á grænum líftækniiðnaði á Islandi, 
sem þegar er kominn vísir að. Siðferðiieg álitamál rísa einnig við illa ígrundað bann sem takmarkar 
möguleika komandi kynslóða að stunda sjálfbæran landbúnað, þar sem fyrirsjáanlegt er að beita 
verður sífellt meiri tækniþekkingu í kynbótum til að auka uppskeru með umhverfisvænni aðferðum 
og minni tilkostnaði. Þá má benda á að útiræktun erfðabreyttra lífvera hér á landi lútir lögum og 
reglum sem byggja á Evrópskum tilskipunum sem byggja á varúðarreglunni. Þar er horft til „case by 
case" meðferðar áður en ræktun er heimiluð. Vakin er athygli á því að í Evrópu er farið að bera á 
kröfum um að létta verði á kröfum ogslaka á reglugerðum ervarða útiræktun erfðabreyttra plantna, 
þarsem engin neikvæð áhrif hafi komið fram af slíkri ræktun. Með banni við útiræktun væri ísland að 
ganga í þveröfuga átt við slíkar raddir Evrópu.
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Áhersla á líftækni og þar á meðal erfðatækni er mikilvægur liður í uppbyggingu Græns hagkerfis 
Evrópu að mati Evrópuráðsins1 og OECD (Bioeconomy 20302). Það væri óheppilegt í meira lagi að 
takmarka möguleika íslands til uppbyggingar á Grænu hagkerfi að Evrópskri fyrirmynd með banni við 
hagnýtingu erfðatækni við útiræktun nytjaplantna.

Samtökin leggjast því eindregið gegn samþykkt þingsályktunartillögunnar.

Bryndís Skúladóttir 
Samtök iðnaðarins

Ágústa Guðmundsdóttir 
Formaður SÍL

1 http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-12-97 en.htm?locale=en
2 http://www.oecd.orR/futures/long-
termtechnologicalsocietalchallenRes/thebioeconomyto2030desiRninRapolicvaRenda.htm
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